Montagehandleiding

Veiligheidsscharnieren
U heeft Veilig veiligheidsscharnieren aangeschaft die voldoen aan de SKG® kwaliteitseisen, wat staat voor een
optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien is dit product geschikt voor gebruik ten behoeve
van het Politiekeurmerk ‘Veilig Wonen’. Alle Veilig producten zijn met zorg onder de strengste kwaliteitseisen
geproduceerd.

Montage benodigdheden
(Accu)boormachine met boor Ø6 mm
en Ø16 mm)

Beitel

Rolmaat en potlood

Hamer

Nijptang

Wig / deurstopper

Montagestappen
1 Teken de drie scharnierposities af op het kozijn. Plaats het bovenste scharnier met nog 12 cm ruimte aan de
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bovenzijde, en het onderste scharnier met nog 30 cm aan de onderzijde. Het derde scharnier plaatst u in het
midden van de twee scharnieren.
Frees of steek de scharnierdiepte uit het kozijn.
Teken de dievenpen af op het kozijn en boor een gat met boormaat Ø16 mm.
Plaats de deur in het kozijn en gebruik een wig om de deur op juiste hoogte te plaatsen.
Houd een ruimte van 2mm aan de bovenzijde van de deur vrij.
Teken de drie scharnieren af op de deur.
Steek of frees de uitsparingen uit.
Haal de scharnierpen los van de scharnierbladen. Gebruik hiervoor een nijptang.
Monteer het scharnierblad met 2 knopen op de deur met met schroeven (4,0 x 40 mm).
Wij adviseren om de schroeven voor te boren (boor max. Ø6 mm)
Monteer het scharnierblad met 3 knopen vast op het kozijn met schroeven (4,0 x 40 mm).
Wacht met het monteren van het middelste scharnierblad. Dit maakt het afhangen van de deur makkelijker.
Hang de deur in het kozijn en zet de scharnierhelften met de scharnierpennen aan elkaar.
Controleer de deurnaden.
Plaats nu ook het middelste scharnierblad in het kozijn en monteer zoals staat beschreven in stap 8.
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